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SVETA DRUŽINA - ZNAMENJE ZA NAŠ ČAS
Za Jožefom in Marijo je bilo dolgo in naporno potovanje, a zdaj sta nanj že pozabila. Vsa sta prevzeta od skrivnosti Rojstva, ki je prelomilo zgodovino na čas pred
Njim in čas za Njim.
Zdaj nista več sama, žena in mož, z njima je Dete. Postali so družina. V skromni
preprostosti samotnega hleva, daleč od samozadostne modrosti judovskih veljakov,
stran od civilizacijskih pridobitev nadutih gospodarjev sveta, zreta v obraz Otroka,
ki mirno diha v njunem naročju. Materin obraz odraža vero, a tudi strmenje in začudenje. Nežno se sklanja k Sinu, nikoli več ne bo odmaknila pogleda. Nag, nebogljen, popolnoma odvisen je položen med njene človeške dlani. Ves je dar in vse, kar
potrebuje, mu morata podariti. Znamenje popolnega sprejemanja življenja. Luč, ki
bo presijala vse čase in prodrla v temo človekove ločenosti od Očeta. Svetloba, ki
bo dolga leta molče in skrito sijala nazareški družini.
Sveta družina – znamenje za naš čas. Zaupno in brezpogojno se izroča Bogu,
zori v gotovosti Božje prisotnosti. Marija tke in nosi vodo, Jožef mizari. Časi niso
rožnati, toda nikjer ni znamenj upornosti. Živijo notranji družinski mir, izročeni
Očetu.
Naš čas, nabuhel od deklaracij in sporazumov, se utaplja v strahu in upornosti
Božjim načrtom, v tesnobi izgoreva in se uničuje. Brez ljubezni se uresničuje pekel
med ljudmi, ljubezen pa je spravljena z brati in Očetom, in kar je sprejeto, ne moti
in ne boli. Kljub drugačnosti.
Betlehemska noč je tiha. Zaprimo
oči. Umiriti moramo sebe, da bo lahko
spregovorila Ljubezen.
To je božično in novoletno voščilo
župnika Urbana in kanonika Vinkota
vsem družinam in posameznikom
naše župnije. V tej veri Novorojene
Ljubezni postanimo še bolj bratje in
sestre med seboj.

SVETI VEČER

Ob mraku 24. decembra bomo po domovih začeli praznovati sveti večer. Lepo bo,
če bomo ta večer povsod molili in z blagoslovljeno vodo in kadilom prosili Božjega
blagoslova našim družinam. Večerna sveta maša bo ob 18. uri. To ni polnočnica,
pač pa večerna sveta maša, namenjena predvsem manjšim otrokom in tistim, ki ob
polnoči res ne morete priti v cerkev. Kdor le more, pa naj se potrudi in naj ob polnoči
s sveto mašo kar najlepše pozdravi in počasti novorojeno Božje Dete.

BOŽIČNI KONCERT

Na božični dan, 25. decembra, bo ob 16. uri v naši župnijski cerkvi božični koncert. Peli bosta sopranistki Mojca Bedenik in Urška Arlič. Na orglah ju bo spremljal
Matej Voje. Sodeloval pa bo tudi župnijski mladinski pevski zbor AD HOC.
Cerkveni otroški pevski zbor Mladi upi iz Olševka pripravlja božični koncert v
sredo, 26. decembra, ob 15. uri v dvorani na Visokem. Sodeloval bo tudi Cerkveni
mešani pevski zbor svetega Mihaela in dramska skupina.

PRAZNOVANJE SVETEGA ŠTEFANA V SREDNJI VASI

Na praznik svetega Štefana bo ob 10. uri slovesna sveta maša tudi v Srednji vasi.
Po sveti maši bo blagolov konj.

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Na prvo nedeljo po božiču obhajamo praznik svete družine. V pastoralnem letu
družine bodimo tokrat še bolj pozorni na vsebino tega praznika. Pri sveti maši ob
10. uri bo blagolsov otrok. Lepo vabljene tudi noseče matere.

KOLEDNIKI BODO ZOPET MED NAMI

Med božičnimi in novoletnimi prazniki nas bodo po domovih ponovno obiskovali
koledniki. Razpored obiskovanja po določenih vaseh naše župnije je objavljen v
cerkvi na oglasni deski. Trikraljevska akcija se nam bo predstavila na božič dopoldan
pri obeh svetih mašah. Zelo priporočamo vaše darove, ki jih bodo koledniki zbirali
za naše misijonarje.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI

Zaradi dopoldanskih služb in obveznosti mnogi v župnijski pisarni pogrešate uradne ure v popoldanskem času. Z novim letom bodo torej v župnijski pisarni uradne
ure: ob torkih od 9. do 12. ure, ob četrtkih pa od 15. do 17. ure. Dobrodošli tudi
vsak dan po večerni sveti maši.

VEROUČNE POČITNICE

Otroci imate veroučne počitnice vse tja do 13. januarja. S ponedeljkom, 14. januarja, pa se začne verouk za vse razrede po običajnem urniku. Ne pozabimo pa na
molitev in sveto mašo!

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE

V naši župniji že več let potekajo posebne duhovne vaje za zakonce. Njihova
posebnost je predvsem v tem, da potekajo kar v domači župniji. Prijavljeni pari
torej obiskujejo duhovne nagovore v župnijski dvorani. Ta oblika duhovnih vaj
je predvsem dobra priložnost za tiste, ki za več dni ne morete od doma. Duhovne
vaje bo vodil jezuitski pater Beno Lavrih. Ker smo v letu družine, vas še toliko bolj
vabimo k udeležbi in sodelovanju. Duhovne vaje pa bodo med vikendom od petka,
25. januarja zvečer in do nedelje, 27. januarja. Prijave zbiramo v župnišču.
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PONEDELJEK
JANUAR

1

TOREK
JANUAR

2

SREDA

BOŽIČ 8.00 †Marjeta Škrjanc, obl.
GOSPODOVO
10.00 †Anica in Vinko Pušavec
ROJSTVO
ŠTEFAN
diakon in
mučenec

17.00 †Franc Štempihar (LUŽE)
19.00 †Janez in Ivanka

NEDOLŽNI
OTROCI

17.00 †Marija Zor (VISOKO)
19.00 †Marija Mrak, obl.
†Viktor in Frančiška Sirc

TOMAŽ BECKET
18.00 †Janez Donša
škof in
†Matija Čebulj
mučenec
NEDELJA
SVETE
DRUŽINE

8.00 za farane
10.00 †starši Franc in Marija Vidic

SILVESTER
papež

19.00 †Anton in Marija Rožman

MARIJA,
8.00 †Frančiška Bitenc
SVETA BOŽJA
10.00 †Ana obl. in Anton Sajevic
MATI
BAZILIJ VELIKI 19.00 †Marijan Brezar, obl.
†Vida Podpeskar, obl.
škof in cerk. uč.
IME JEZUSOVO

ČETRTEK
JANUAR

4

PETEK
JANUAR

5

SOBOTA
JANUAR

6

NEDELJA

8.00 †Jana in Ivanka Okorn
10.00 †Lojze in Alojzij Štern, obl.
10.00 †starši, brat Miha in sestra Anica Kern (SRED. VAS)

JANEZ
apostol in
evangelist

JANUAR

3

18.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini
20.00 †žena Pavla, starši in brat Müller (VOKLO)
24.00 za farane

19.00 za duhovnike in nove duhovniške poklice
†Nace Murko, obl.

ANGELA
FOLINJSKA
redovnica

17.00 †Marija in Janez Korošec (VISOKO)
19.00 †Martin in Alojzija Porovne

EMILIJANA
(MILENA)
devica

17.00 †starši, bratje in sestre Likozar (VOKLO)
18.00 †Minka Maček, obl.

8.00 za farane
GOSPODOVO
10.00 †Marijan Mesec, obl.
RAZGLAŠENJE
10.00 †Janez Golorej, obl. (VOKLO)

GODOVI IN SVETE MAŠE

7

PONEDELJEK
JANUAR

8

TOREK
JANUAR

9

SREDA
JANUAR

10

ČETRTEK
JANUAR

11
PETEK

JANUAR

12

SOBOTA

RAJMUND
19.00 †starši Repnik
PENJAFORTSKI
†starši in brat Marjan Zupanc
duhovnik
SEVERIN
NORIŠKI
opat

19.00 †Ivana Demšar (Iz Bitenj)
†Antonija in Janez Novak

JULIJAN
mučenec

19.00 †Alojzija in starši Jarc
†Janez Sušnik, obl.

GREGOR IZ
19.00 †Alojz Prestor, obl.
NISE
†Ana Kadunc, obl.
škof in cerk. uč.
PAVLIN
OGLEJSKI
škof

19.00 †Miha in Frančiška Begelj
†Miha Kern, obl.

TATJANA
mučenka

18.00 †Alojz Rogelj, 30. dan
†Janez Cotman
v zahvalo za 50 let zakonskega življenja

JANUAR

13

JEZUSOV KRST

NEDELJA
JANUAR

14

PONEDELJEK
JANUAR

15

TOREK
JANUAR

16

SREDA
JANUAR

17

ČETRTEK
JANUAR

18
PETEK

JANUAR

19

SOBOTA
JANUAR

20

NEDELJA

8.00 za farane
10.00 †Vinko in Marija Zorman

FELIKS
NOLANSKI
duhovnik

19.00 †Ivan Jenko, 30. dan
†Anton in Ana Zorman

ABSALOM
škof

19.00 †Miha Sitar
†Peter Jovanovič, obl.

BERARD in
19.00 †Milan Umnik, obl.
drugi maroški
†Anton in Ana Sajevic
mučenci
ANTON
puščavnik

19.00 †Anton in Marija Rožman
†Ivana Sitar, obl.

MARJETA
OGRSKA
devica

19.00 †Marjan Bučan, obl.
†Franc Rakovec

ARSEN
škof
2. NAVADNA
NEDELJA

18.00 †Anton Kimovec
†Julijana in Slavko Ropret
†sestra Bertina Zor
8.00 za farane
10.00 †starši in Jakob Jagodic, obl.
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